ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻮدﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ

ﯾﻮﻧﺲ ﻣﻬﺪوی

١

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ در دا ﺸﮕﺎﻩ ﯾﻮﻫﺎن وﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﮔﻮﺗﻪ )ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ( در  ۱۸ﻣﻪ ﺳﺎل

 ۱۹۸۲ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﭘﯿﺮو ﺗﻼشﻫﺎی ﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻓﻮرﯾﮥ ﺳﺎل
 ۱۹۸۱ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ،اﺳﺎﺳ ﺎﻣﮥ

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

ﻣﻮﻗﻮﻓﮥ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات

دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻧﻮﺷ ﻪ ﺷﺪ و ﺲ از

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴ ﻮﻻن دا ﺸﮕﺎﻩ و ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ٢.ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ

١٨٩

آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺮﺑﯽ-

اﺳﻼﻣﯽ در اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.

دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺑﺎ اﮐﺒﺮ ا ﺮاﻧﯽ
رﺋ ﺲ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۸۴

ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﺑ ﯿﺎﻧﮕﺬار و ﮔﺮداﻧﻨﺪۀ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ،در  ۲۴اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ۱۹۲۴در

ﺑﺘﻠ ﺲ ) ﺮﮐﯿﻪ( ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی دورۀ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را در دا ﺸﮕﺎﻩ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ز ﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﺮقﺷ ﺎس
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﻠﻤﻮت رﯾﺘﺮ در ﺳﺎل ۱۹۵۴م ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺎری

])۲۵۶-۱۹۴ق([« ،ﺗﻼش ﮐﺮد ﺸﺎن دﻫﺪ ﺮﺧﻼف ﻋﻘﯿﺪۀ راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﺷﺮقﺷ ﺎﺳﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری ﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺲ از آن ﺳﺰﮔﯿﻦ در

دا ﺸﮕﺎﻩ اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪر ﺲ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  ۱۹۶۰از آﻧﺠﺎ اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ .از اﯾﻦ

رو در ﺳﺎل  ۱۹۶۱ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳ ﺎد ﻣﯿﻬﻤﺎن در دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و

در ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳ ﺎدی اﯾﻦ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺳﺰﮔﯿﻦ در دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺮ
 .١ﮐﺎرﺷ ﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان) ymahdavi@ut.ac.ir ،ﻣﺪ ﺮ داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ(
 .٢ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺘﻦ اﺳﺎﺳ ﺎﻣﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺸ ﺮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :ﻣﯿﺮاث ﺟﺎوﯾﺪان ،ﺳﺎل  ،۴ﺷﻤﺎرۀ  ۳و  ،۴ﺗﺎ ﺴ ﺎن و
زﻣﺴ ﺎن  ،۱۳۷۵ص .۱۸۳-۱۷۳

ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۸۳ﻣﻮزﻩای در ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﺬﮐﻮر
راﻩاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑ ﺶ از  ۸۰۰ا ﺰار ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻘﺸﻪ از ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ را در ﺮ داﺷﺖ .در
ﺳﺎل ۲۰۱۰م ﻧﯿﺰ در اﺳ ﺎﻧﺒﻮل ،ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑ ﯿﺎد ﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ« ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺴﻞ ﺟﻮان ،راﻩاﻧﺪازی ﺷﺪ.

در ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  ۱۳۹۱ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ آﻧﮑﺎرا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺮﺟﺴ ﮥ ﭼﻬﺮۀ ﺳﺰﮔﯿﻦ،

ا ﺮ ﯾﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻬﺮدار آﻧﮑﺎرا و ﺧﺎﻧﻢ اورﺳﻮﻻ ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻫﻤﺴﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺮوﻓﺴﻮر

ﺳﺰﮔﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﺼﺐ ﺷﺪ.

١٩٠

ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﻃﯽ  ۸ﺳﺎل )۱۹۸۴-۱۹۷۶م( ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از دا ﺸﮕﺎﻩﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ُ َ
ا ﺮاد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺒﺤﺚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم دو ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻵﻻت ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ أﺑﻌﺎد اﻷﺷ ﺎء اﻟﺸﺎﺧﺼﺔ
ّ
ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻧﯿﺮ ﺰی و رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ واﻟﺠﺰر از ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷ ﺎس در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ﺗﻮﺳﻂ
دا ﺸﮕﺎﻩ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﯾﺎض ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ .ﺲ از آن ﺳﺰﮔﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ا ﺮ در ﺳﺎل

۱۳۷۱ش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻄﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺑ ﯿﺎد ﮋوﻫﺶﻫﺎی آﺳ ﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در ﻣﺸﻬﺪ آن را ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد.

در ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۸۴ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎ ﺰۀ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ا ﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ا ﺮان آﻣﺪ و از ﻣﺮﮐﺰ ﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی

ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﻠﮏ و دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان دﯾﺪار ﮐﺮد.

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸ ﺪن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﮋوﻫﺶﮔﺮان ﺣﻮزﻩﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺲ از ﺗﺄﺳ ﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز ﺸﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ دور از دﺳ ﺮس ،ﺮﺟﻤﻪﻫﺎی

آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺮد .ﻣﺠﻠﺪات اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺮ اﺳﺎس
 -۱ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸-۱۹۹۲ ،۲۷۸-۱م؛ ج ۲۰۱۰-۲۰۰۸ ،۳۱۸-۲۷۹م.
 -۲ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﮔﺰارش ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ج ۱۹۹۷-۱۹۹۴ ،۷۹-۱م.

 -۳رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ،۱۱۴-۱
.۲۰۰۹-۱۹۹۷

 -۴ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۲۰۰۴-۱۹۹۵ ،۱۰۰-۱م.

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

ﺮﺗ ﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺛﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪﻩ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ز ﺮ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ:

 -۵ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۲۰۰۰-۱۹۹۹ ،۱۲۰-۱م.

 -۶ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳ ﻘﯽ در اﺳﻼم ،ج ۲۰۱۱-۱۹۹۷ ،۷-۱م.

 -۷ﻃﺒﯿﻌﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج -۲۰۰۰ ،۹۰-۱
۲۰۰۲م.

 -۸ﺳﮑﻪﺷ ﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ،۵۶-۱
۲۰۰۴-۲۰۰۳م.

 -۹ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻠﻮم در اﺳﻼم ،ج -۱
۲۰۰۷-۲۰۰۶ ،۶۰م.

 -۱۰ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۲۰۱۰-۲۰۰۷ ،۱۶-۱م.

 -۱۱ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ج -۱۹۶۷ ،۱۲-۱
-۱۲

۲۰۰۰م.

ﻣﺠﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ) Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen

 ۱۸ ،(Wissenschaftenﻣﺠﻠﺪ ،از ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن.

 -۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺘﻮن و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺘﺨﺼﺺ از داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﻪ ۲۷ ،ﻣﺠﻠﺪ ،از  ۱۹۸۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن.

-۱۴ﮐﺘﺎ ﺸ ﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺮﺑﯽ و اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ( ۲۷ ،ﻣﺠﻠﺪ ،از  ۱۹۹۰ﺗﺎ ﮐﻨﻮن.

 -۱۵ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭼﺎپ ﺴﺨﻪ ﺮﮔﺮدان ) ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎﺷ ﺎﺧﺘﻪ و دور از دﺳ ﺮس(۱۶۹ ،
ﻣﺠﻠﺪ.

در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﻠﺪﻫﺎی دو ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﯽ ﺮدازﯾﻢ .ﺳﺎل اﻧ ﺸﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺮای ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ﺸﺮ
ا ﺮ اﺻﻠﯽ ﻧ ﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ا ﺮ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزﭼﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

١٩١

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ) (Geschichte des arabischen Schrifttumsﺗﺎ ﺳﺎل ۴٣٠ق.
 -۱ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻘﻪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﺗﺼﻮف۱۹۶۷ ،م.
 -۲ﺷﻌﺮ۱۹۷۵ ،م.

 -۳ﺰﺷﮑﯽ-داروﺳﺎزی ،ﺟﺎﻧﻮرﺷ ﺎﺳﯽ-دام ﺰﺷﮑﯽ۱۹۷۰ ،م.

 -۴ﮐﯿﻤﯿﺎ-ﺷ ﻤﯽ ،ﮔﯿﺎﻩﺷ ﺎﺳﯽ-ﮐﺸﺎورزی۱۹۷۱ ،م.

 -۵رﯾﺎﺿﯿﺎت۱۹۷۴ ،م.
 -۶ﻧﺠﻮم۱۹۷۸ ،م.

 -۷اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم۱۹۷۹ ،م.

 -۸ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﮕﺎری۱۹۸۲ ،م.

 -۹دﺳ ﻮر زﺑﺎن۱۹۸۴ ،م.

-۱۰ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در اﺳﻼم و اداﻣﮥ آن در ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ اول۲۰۰۰ ،م.

 -۱۱ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در اﺳﻼم و اداﻣﮥ آن در ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ دوم۲۰۰۰ ،م.
-۱۲ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در اﺳﻼم و اداﻣﮥ آن در ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ۲۰۰۰ ،م.

١٩٢

 -۱۳ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری در اﺳﻼم و اداﻣﮥ آن در ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن۲۰۰۷ ،م.
 -۱۴ا ﺴﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ اول۲۰۱۰ ،م.

 -۱۵ا ﺴﺎنﺷ ﺎﺳﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ دوم۲۰۱۰ ،م.

ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ و ﺗﮑﻤﻠﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺠﻠﺪﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮔﺮوﻩ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺮﺳ ﯽ

اﺣﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ر ﺴﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺸﺮ ﻓﻬﺮﺳ ﮕﺎن و ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺮﺟﻤﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﮑﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۵ﺑﻪ ﺑﻌﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺪﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  ۴آوردﻩ اﻓﺰودﻩ

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﺰﮔﯿﻦ در ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۳ ،۱و  ۵ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﻩ و در ﺟﻠﺪ  ۶ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﻠﺪﻫﺎی

 ۱ﺗﺎ  ۵در اﯾﻦ ﺑﺎرﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .وی در ﺟﻠﺪ  ۸ﻫﻤﮥ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد و ﭼﻨﮕﯿﺰ ﭘﻬﻠﻮان ﺮﺟﻤﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﺳﺎل  ۱۳۶۶در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺴﺨﻪﻫﺎی

ﻋﺮﺑﯽ در ﺟﻬﺎن ) ﺸﺮ ﻣﻌﺎرف( ﭼﺎپ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ۱۴۱۱ق ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻠﺪﻫﺎی  ۱و  ۲ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﺠﻠﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﮑﺎﺗ ﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮد

ﻓﻬﯽ ﺣﺠﺎزی و ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ در رﯾﺎض ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ۱۳۸۱ش آﻗﺎی ﺳ ﺪ ﺣﺴ ﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﺷ ﻌﻪ از ﺟﻠﺪ

آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﺷ ﻌﻪ از ﺳﻪ ﻗﺮن ﻧﺨﺴ ﯿﻦ ﻫﺠﺮی در ﺳﺎل ۱۳۸۶ش ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳ ﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﺮاﺋﯽ
و رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺸﺮ ّ
ﻣﻮرخ در ﻗﻢ ﻣﻨ ﺸﺮ ﺷﺪ.
رﺻﺪﺧﺎﻧﮥ ری
ُ
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ ﺧﺠﻨﺪی )ﺳﺪۀ ۴ق( ﺑـﻪ

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

اول ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرشﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ )ص (۵۵۲-۵۲۴ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ در آﮐﺴﻔﻮرد ﻣﻨ ﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ دﯾﻠﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾـﻦ

رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒ ﻨﻨﺪ ﻣﯿﻞ دا ﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ .ﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ُﺳﺪﺳﯽ ﺑـﻪ
ﺷــﻌﺎع ﺗﻘﺮﯾﺒــﯽ  ۲۰ﻣﺘــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻌــﺪ از

رﺻــﺪﻫﺎی دﻗﯿــﻖ ،ﻧ ﯿﺠــﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻣﯿــﻞ
دا ﺮةاﻟﺒﺮوﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

١

١٩٣

رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣ )(Islamic Mathematics and Astronomy
 -۱ﺟﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ]ﺧﻮارزﻣﯽ[ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻓﺮدرﯾﮏ روزن۱۹۹۷ ،م.

 -۲ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ را ﺮت ﭼﺴ ﺮی از ﺟﺒﺮ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﻣﺘﻦ ﻻﺗ ﻨﯽ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻟﻮ ﺲ ﭼﺎرﻟﺰ
ﮐﺎرﭘﯿ ﺴﮑﯽ۱۹۹۷ ،م.

 -۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ :ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۱م.

 -۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ :ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۲م.

 -۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ :ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۳م.

 -۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ :ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۴م.

 -۷زﯾﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﻮارزﻣﯽ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ آدﻻرد ﺑﺎﺛﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻫﺎﯾﻨﺮ ﺶ زو ﺮ۱۹۹۷ ،م.

 -۸اﻟﻀﺮورات ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺎت ﻣﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ أﺑﯽ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ واﺳﻊ ﺑﻦ
ﺮک ،ﺮﺟﻤﮥ ﺮﮐﯽ و اﻧﮕﻠ ﺴﯽ آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎﯾﯿﻠﯽ۱۹۹۷ ،م.

 -۹ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم وأﺻﻮل اﻟﺤﺮﮐﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦ
ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ ﯾﺎﮐﻮب ﯾﻮﻟﯿﻮس۱۹۹۷ ،م.

 .١ﻧﻘﻞ از اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ،۲۰۰۴ ،ص .۲۶

 -۱۰ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم وأﺻﻮل اﻟﺤﺮﮐﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ،ﺷﺮح

و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﯾﺎﮐﻮب ﯾﻮﻟﯿﻮس۱۹۹۷ ،م.
ّ
 -۱۱ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ])زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ([ ،ج  ،۱ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﮐﺮﻟﻮ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ
ّ
ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ۱۹۹۷ ،م.
ّ
 -۱۲ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ])زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ([ ،ج  ،۲ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﮐﺮﻟﻮ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ
ّ
ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ۱۹۹۷ ،م.
ّ
ّ
 -۱۳ﮐﺘﺎب اﻟﺒﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ])زﯾﺞ ﺻﺎﺑﯽ([ ،ج  ،۳ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﺮﻟﻮ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ۱۹۹۷ ،م.

 -۱۴ﮐﺘﺎب اﻷﺻﻮل ﻷﻗﻠﯿﺪس  ،ﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ و ﺷﺮح أﺑﯽ اﻟﻌﺒﺎس ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ
ﻧﯿﺮ ﺰی ،ﻗﺴﻤﺖ  ،۲-۱ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺴ ﻬﻮرن و دﯾﮕﺮان۱۹۹۷ ،م.

 -۱۵ﮐﺘﺎب اﻷﺻﻮل ﻷﻗﻠﯿﺪس  ،ﺮﺟﻤﮥ ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ و ﺷﺮح أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ
ﻧﯿﺮ ﺰی ،ﻗﺴﻤﺖ  ،۳ﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗ ﻨﯽ ﺴ ﻬﻮرن و دﯾﮕﺮان۱۹۹۷ ،م.

 -۱۶ﺷﺮح ﭘﺎﭘﻮس ﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ دﻫﻢ أﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس  ،ﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ أﺑﯽ ﻋﺜﻤﺎن دﻣﺸﻘﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺮﺟﻤﮥ
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ وﯾﻠﯿﺎم ﺗﺎﻣﺴﻮن۱۹۹۷ ،م.

١٩۴

 -۱۷اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۱م.

 -۱۸اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۲م.

 -۱۹اﻗﻠﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۳م.

ً

 -۲۰ﺗﺤﺮ ﺮ أﺻﻮل أﻗﻠﯿﺪس ،ﺷﺮح ﺑﯽﻧﺎم ﺮ اﺻﻮل اﻗﻠﯿﺪس ﮐﻪ اﺷ ﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﻣ ﺴﻮب

ﺷﺪﻩ اﺳﺖ۱۹۹۷ ،م.
 -۲۱ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮة ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۱م.
 -۲۲ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮة ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۲م.

 -۲۳اﺑﻮﮐﺎﻣﻞ ﺷﺠﺎع ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۷ ،م.

 -۲۴إﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۱م.

 -۲۵إﺑﻦ ﯾﻮ ﺲ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۷ ،۲م.

 -۲۶ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺻﻮﻓﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۷ ،م.

 -۲۷رﺳﺎﺋﻞ إﺑﻦ ﺳ ﺎن ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۷ ،م:
-۱اﻷﺳﻄﺮﻻب

-۲اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺮﮐﯿﺐ

-۳ﺣﺮﮐﺎت اﻟﺸﻤﺲ

-۴رﺳﻢ اﻟﻘﻄﻮع
-۵اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

-۶اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻨﺠﻮم

 -۲۸رﺳﺎﺋﻞ أﺑﻲ ﻧﺼﺮ إﻟﯽ ﺑﯿﺮوﻧﻲ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺮاق ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م:

ّ
اﻟﻘﺴﻲ اﻟﻔﻠﮑﯿّﺔ
-۸

 -۱اﻷﺳﻄﺮﻻب

 -۳ﺗﺼﺤﯿﺢ زﯾﺞ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ

 -۱۰اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ

 -۵ﺟﺪول اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ

 -۱۲اﺻﻼح ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﺎﻻوس

 -۷ﺿﻤﯿﻤﺔ ﮐﺘﺎب اﻷﺻﻮل

 -۱۴دوا ﺮ اﻟﺴﻤﻮت ﻓﻲ اﻷﺳﻄﺮﻻب

 -۴ﺟﺪول اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ
 -۶رؤﯾﺔ اﻷﻫﻠﺔ

 -۱۱ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻟﺴﻤﺖ

 -۱۳ﻣﻨﺎزﻋﺔ أﻋﻤﺎل اﻷﺳﻄﺮﻻب

 -۱۵ﺻﻨﻌﺔ اﻷﺳﻄﺮﻻب

 -۲۹ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﻬﯿﻢ ﻷواﺋﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﺠﯿﻢ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺮﺟﻤﮥ

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

 -۲اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺸﻤﺲ

 -۹ﮐﺮﯾﺔ اﻟﺴﻤﺎء

اﻧﮕﻠ ﺴﯽ رﻣﺰی راﯾﺖ۱۹۹۸ ،م.

 -۳۰آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ادوارد زاﺧﺎﺋﻮ۱۹۹۸ ،م.

 -۳۱آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ادوارد زاﺧﺎﺋﻮ،
۱۹۹۸م.

 -۳۲أرﺑﻊ رﺳﺎﺋﻞ ﻷﺑﻲ اﻟﺮﯾﺤﺎن اﻟﺒﯿﺮوﻧﻲ ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م.
 -۱اﺳ ﺨﺮاج اﻷوﺗﺎر ﻓﻲ اﻟﺪا ﺮة
 -۲إﻓﺮاد اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻈﻼل

 -۳ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻟﻤﺴ ﻘﺮ ﻟﻤﻌﻨﯽ َ
اﻟﻤ َﻤﺮ
 -۴راﺷ ﮑﺎت اﻟﻬﻨﺪ

 -۳۳ﺗﻤﻬﯿﺪ اﻟﻤﺴ ﻘﺮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻨﯽ َ
اﻟﻤ َﻤ ّﺮ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻔﻮری
و ﻋﺪﻧﺎن اﻓﺮام۱۹۹۸ ،م.

 -۳۴ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۳۵ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۳۶ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۳م.

 -۳۷إﺻﻼح ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﺎﻻﺋﻮس ﻓﻲ اﻷﺷﮑﺎل اﻟﮑﺮﯾﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻋﺮاق ،ﻣﺘﻦ
ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﮐﺲ ﮐﺮاوزﻩ۱۹۹۸ ،م.

 -۳۸ﮐﺮﺟﯽ ،أﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴ ﻦ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۳۹ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ درﺑﺎرۀ زرﻗﺎﻟﯽ )د۴۹۳ .ق( ،ﺧﻮزﻩ ﻣﺎرﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎس واﻟﯿﮑﺮوزا۱۹۹۸ ،م.

 -۴۰زرﻗﺎﻟﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۴۱ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ :ﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ
اﻟﻤﺒﺎدي واﻟﻐﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﯿﻘﺎت ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﺗﻌﻠﯿﻖ ژان ژاک ﺳﺪﯾﻮ و ﻟﻮی آﻣﻠﯽ ﺳﺪﯾﻮ۱۹۹۸ ،م.

 -۴۲اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

١٩۵

 -۴۳ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﮑﻮاﮐﺐ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی
ﺧﻮان ﺮﻧﺖ ﮔﯿ ﺲ۱۹۹۸ ،م.

 -۴۴إﺑﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﮐﺸﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۴۵ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۴۶ﻋﻤﺮ ﺧﯿﺎم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.
َ ّ
ُ
اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ أﺳﺮار اﻟﺸﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ
 -۴۷ﮐﺸﻒ ِ
ﻓﺮا ﺴﻮی اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﭘﺎﺷﺎ ﮐﺎراﺗﺌﻮدوری۱۹۹۸ ،م.

 -۴۸رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﺨﺶ اول ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م.

 -۱ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻃﻠﻮع واﻟﻐﺮوب اوﻃﻮﻟﻮﻗﻮس
 -۲ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﺟﺮﻣﻲ اﻟﻨﯿّﺮﯾﻦ وﺑﻌﺪﯾﻬﻤﺎ از آر ﺴ ﺎرﺧﻮس
 -۳ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺄﺧﻮذات ارﺷﻤﯿﺪس

 -۴ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺮة واﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ارﺷﻤﯿﺪس
 -۵ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ ا ﺴﻘﻼوس

١٩۶

 -۴۹رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﺨﺶ دوم ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م.
 -۱ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ اﻷﺷﮑﺎل اﻟﮑﺮﯾﺔ ﻣﻨﻼﺋﻮس

 -۲ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻷﺷﮑﺎل اﻟ ﺴ ﻄﺔ واﻟﮑﺮﯾﺔ ﺑﻨﻮ ﻣﻮﺳﯽ

-۳ﺗﺤﺮ ﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻔﺮدات ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮة
-۴اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﮏّ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

 -۵۰ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ و دﺳ ﺎوردﻫﺎی آن )ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ُﻋﺮﺿﯽ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ
ﺷ ﺮازی( ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۵۱ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺮاﻏﻪ و دﺳ ﺎوردﻫﺎی آن )ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ُﻋﺮﺿﯽ ،ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ

ﺷ ﺮازی( ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.
ُُ
 -۵۲زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ،ج  ،۱ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی از ﺳﺪﯾﻮ۱۹۹۸ ،م.
 -۵۳زﯾﺞ اﻟﻎ ﺑﯿﮓ ،ج  ،۲ﺷﺮح ﺑﻪ ﻓﺮا ﺴﻮی از ﺳﺪﯾﻮ۱۹۹۸ ،م.

وﯾﻠﻬﻠﻢ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ۱۹۹۸ ،م.
 -۵۴اﻟﻎ ﺑﯿﮓ و ﻋﺼﺮ او ،ﻧﻮﺷ ﮥ
ِ

 -۵۵اﻟﻎ ﺑﯿﮓ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ او ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۵۶ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻤﺸ ﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۵۷ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۵۸ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۵۹ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۶۰اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.
 -۶۲ارﺷﻤﯿﺪس در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۶۳آﭘﻮﻟﻮﻧﯿﻮس ،ﮔﻤﯿﻨﻮس ،ﻫﺮون ،ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس و ﺗﺌﻮن در ﺳ ﺖ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۶۴ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۶۵ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﮔﺎﻫﺸﻤﺎری در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۶۶اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﺳﺠﺰی ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

 -۶۷ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.
ّ
 -۶۸ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ و ﺑﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ۱۹۹۸ ،م.

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

 -۶۱اﺑﻮاﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۶۹ﮐﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎر اﻟﺠﺒﺮ واﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﯽ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻪ إﺑﻦ
ﺑﺪر ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ ﻓﺮا ﺴﻮی ﺧﻮزﻩ ﺳﺎﻧﭽﺰ ﺮز۱۹۹۸ ،م.

 -۷۰ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﺳﻤﺎوی و رﺻﺪی در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.
 -۷۱ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﺳﻤﺎوی و رﺻﺪی در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۷۲ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﺳﻤﺎوی و رﺻﺪی در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۳م.

 -۷۳ﭘﺪﯾﺪﻩﻫﺎی ﺳﻤﺎوی و رﺻﺪی در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۴م.

 -۷۴رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﻠﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ و ﻣﻌﺎﺻﺮي اﻟﺒﯿﺮوﻧﻲ ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد۱۹۹۸ ،م.
 -۱اﺳ ﺨﺮاج ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯿﻬﻮد ﺧﻮارزﻣﯽ

 -۶ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺠﺴﻢ اﻟﻤﮑﺎﻓﺊ ﮐﻮﻫﯽ

 -۳اﺳ ﺨﺮاج ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﯿﻬﻮد ﻗﺎﯾﻨﯽ

 -۸اﻟﺸﮑﻞ اﻟﺪا ﺮة ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ

 -۲ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻧﯿﺮ ﺰی

 -۴اﺳ ﺨﺮاج اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻗﺎﯾﻨﯽ

 -۵إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺪا ﺮة ﺑﻮزﺟﺎﻧﯽ

 -۷ﮐﯿﻔﯿﺔ ﺴﻄﯿﺢ اﻟﮑﺮة اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ
 -۹اﻟﻤﻘﺎد ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮﮐﺔ ﺑﻐﺪادی
ّ
 -۱۰اﻟﺸﮑﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﺳﺠﺰی

 -۱۱اﻷﺑﻌﺎد واﻷﺟﺮام ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ

 -۷۵ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ ،ﭼﺎپ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد.۱۹۹۸ ،
 -۱ﻓﻲ أﺿﻮاء اﻟﮑﻮاﮐﺐ

 -۵ﻓﻲ اﻟﻤﮑﺎن

 -۳ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﯾﺎء اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻮع

 -۷ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

 -۲ﻓﻲ اﻟﻀﻮء

 -۴ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﯾﺎء اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪا ﺮة

 -۶ﻓﻲ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﻲ ﻣﻮﺳﯽ
 -۸ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ

 -۷۶ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۷۷ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۷۸ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۳م.

١٩٧

 -۷۹ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۴م.

 -۸۰ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۵م.
 -۸۱ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۶م.

 -۸۲ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۷م.

 -۸۳ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۸م.

 -۸۴ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮋوﻫﺶﻫﺎ در رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻧﺠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ج ۱۹۹۸ ،۹م.

 -۸۵ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۸۶ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.

 -۸۷ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۳م.

 -۸۸ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۴م.

 -۸۹ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۵م.

 -۹۰ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۶م.
 -۹۱ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۷م.

١٩٨

 -۹۲ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۸م.

 -۹۳ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۹م.

 -۹۴ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۱۰م.

 -۹۵ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۱۱م.

 -۹۶ا ﺰارﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﺻﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ج ۱۹۹۸ ،۱۲م.

 -۹۷رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ در اﺳﻼم و ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﯾﺪﯾﻦ ﺻﺎﯾﯿﻠﯽ۱۹۹۸ ،م.

 -۹۸ﻧﺠﻮم ﻋﺮﺑﯽ-اﺳ ﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در دورۀ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۱م.

 -۹۹ﻧﺠﻮم ﻋﺮﺑﯽ-اﺳ ﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در دورۀ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۱۹۹۸ ،۲م.
 -۱۰۰ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ،ﺗﺎرﯾﺨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﯽ ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﮐﺮﻟﻮ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ۱۹۹۹ ،م.

 -۱۰۱ﻓﻲ اﻵﻻت اﻷﻇﻼل ،ﻧﻮﺷ ﮥ ا ﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳ ﺎن ،ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎول ﻟﻮﮐﺎی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﯾﺎن ﭘ ﺘﺮ ﻫﻮﺧﻨﺪاﯾﮏ۱۹۹۹ ،م.

 -۱۰۲اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۱م.

 -۱۰۳اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۲م.

 -۱۰۴اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۳م.

 -۱۰۵اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۴م.

 -۱۰۶اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،ﻣﺘﻦﻫﺎ و ﮋوﻫﺶﻫﺎ ،ج ۲۰۰۰ ،۵م.

رﯾﺎﺿﯽ رﯾﭽﺎرد ﻟﻮرچ۲۰۰۱ ،م.

ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯽ -اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت

 -۱۰۷اﻟﺘﺬﮐﺮة ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻔﺮاﺋﺾ ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺨﻀﺮ اﻟﻘﺮﺷﯽ ،ﭼﺎپ ﺴﺨﻪ ﺮﮔﺮدان ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﺮح و ﺮﺟﻤﮥ آﻟﻤﺎﻧﯽ اوﻟﺮ ﺶ ِر ْ ﺴ ﺎک۲۰۰۱ ،م.
 -۱۰۸اﻟﺸﮑﻞ اﻟﻘﻄّﺎع واﻟ ﺴ ﺔ اﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ّ
ﻗﺮة ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠ ﺴﯽ و ﺷﺮح

١٩٩
دﯾﺪار ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻠﺲ در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ۱۳۸۴
از راﺳﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴ ﻦ ﺣﺎ ﺮی ،ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ

 -۱۰۹ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﮏ )ﻻﺗ ﻨﯽ( ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ اول ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ رﯾﮑﻮ
ﺳ ﻨﻮﺑﺎس۲۰۰۲ ،م.

 -۱۱۰ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﮏ )ﻻﺗ ﻨﯽ( ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ دوم ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ رﯾﮑﻮ
ﺳ ﻨﻮﺑﺎس۲۰۰۲ ،م.

 -۱۱۱ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﮏ )ﻻﺗ ﻨﯽ( ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ
رﯾﮑﻮ ﺳ ﻨﻮﺑﺎس۲۰۰۲ ،م.

 -۱۱۲ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻠﮏ )ﻻﺗ ﻨﯽ( ،ﻧﻮﺷ ﮥ آﻟﻔﻮ ﺴﻮ  Xﮐﺎﺳ ﯿﻠﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ رﯾﮑﻮ ﺳ ﻨﻮﺑﺎس۲۰۰۲ ،م.
ّ
 -۱۱۳ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺎوی ﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ ورﺳﻮم اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ ،ﻧﻮﺷ ﮥ اﺑﻮﻋﺒﺪﷲ اﻟﺴﮑﺎک ،ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ اوﻟﺮ ﺶ ر ﺴ ﺎک۲۰۰۸ ،م.

 -۱۱۴اﻟﺰﯾﺞ اﻟﺠﺎﻣﻊ )ﻣﻘﺎﻟﮥ اول و ﭼﻬﺎرم( ،ﻧﻮﺷ ﮥ ﮐﻮﺷ ﺎر ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح
اﻧﮕﻠ ﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی۲۰۰۹ ،م.

